
Det bor en benkeskytter i enhver hjemmelader
Benkeskyting dreier seg om å skyte små grupper. Det gjelder å plassere 5 skudd 
innenfor et så lite område som mulig på de aktuelle skyteavstandene. Skytingen foregår 
sittende fra benk, med våpenet liggende i anlegg både foran og bak. Det skytes på 100 og 
200 meter i våpenklassene Heavy Varmint, Sporter, samt Jeger. Det bor en benkeskytter 
i alle hjemmeladere som prøver å hente det beste ut av sitt våpen og sin egenproduserte 
ammunisjon.

Av Geir Storvann

Klasser for alle
De aller fleste rifleskyttere i Norge har våpen som passer inn i en av de fire nevnte 
våpenklassene. Har du en jaktrifle eller sporter som samler rimelig bra, står du neppe foran de 
store investeringene på utstyrsfronten før du er i gang.

25 tellende skudd
Skivene som benyttes er todelt. Den øverste delen av skiva er tellende, mens den nederste, 
kalles ”sighteren”. Den siste er til innskyting underveis, og kan beskytes så mange ganger 
man vil, for å sjekke utslaget av vindforandringer. Det skytes 5 tellende serier á 5 skudd på 
hver distanse. 

Ikke bare benkeskyttere
Benkeskyting som sport er i jevn vekst. Men de fleste aktive benkeskyttere er også aktive 
innen andre skytegrener som; jaktfelt, metallsilhuett, DFS etc. I bunnen ligger en felles 
interesse for å hente mest mulig presisjon ut av hver enkelt skytters våpen. Dette skjer 
gjennom omfattende testing av kuletyper, settedybde og kruttladninger. Om du kjenner deg 
igjen i denne beskrivelsen er ikke det så rart. Vi pleier å si at det bor en benkeskytter i enhver 
hjemmelader. 

Skytingens svar på Formel I
Internasjonalt foregår benkeskyting hovedsakelig i klassene Heavy- og Light Varmint, med 
våpen som er bygget utelukkende med tanke på ekstrem presisjon. HV og LV er uten tvil 
skytesportens svar på Formel 1, og de beste våpnene er i stand til å skyte 5-skuddssamlinger 
ned mot millimeteren på 100 meter. Men som nybegynner er det heldigvis ikke slike våpen du 
må konkurrere mot.

Ditt våpen passer!
Dersom du skyter jaktfelt i sporterklassen eller jegerklassen, passer ditt våpen med stor 
sannsynlighet inn i en av våpenklassene til Norges Benkeskytterforbund. Sporter skytes med 
våpen i fritt kaliber. Vekten er i begge tilfeller begrenset oppad til 5,76 kilo.
I jegerklassen skytes det kun med fabrikkvåpen i kalibre godkjent til storvilt. Vekten er her 
oppad begrenset til 4,5 kilo. Flere detaljer om kikkertforstørrelse, avtrekksvekt etc. finner du 
under Norges Benkeskytterforbund’s vedtekter og teknisk reglement.

Selv murstein duger
Benkeskyting foregår som navnet tilsier sittende fra benk. Våpenet hviler i en støtte foran, en 
såkalt ”front-rest”, mens kolben hviler på en spesiell sandfylt skinnsekk med ører. Slikt utstyr 
er det stort sett bare aktive benkeskyttere som har, men fortvil ikke - benkemesterskap har 
vært vunnet med murstein som front-rest og et sandfylt bein fra ei gammal olabukse bak.



Alle velkommen
For å delta i norske mesterskap må du være medlem av Norges Benkeskytterforbund. Men 
alle som bare ønsker å se hvordan denne skyteformen foregår i praksis er hjertelig velkommen 
til å prøve. Ta gjerne med familien. Ta kontakt via e-post, for å høre når og hvor vi trener, slik 
at du kan få prøve benkeskyting med ditt eget våpen. 
Bildene:

Rune Olsson gjør de siste finjusteringen.

En poengskive skutt med .308, men fire serier gjenstår…..

Hulk! Fire skudd på 2,5 millimeter, men så snudde vinden…
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